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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه.
م يكـن لـه ولـ ،فأنكرته ومن ادعى زوجية امرأةٍ  : "باب الدعاوى والبينات:-رحمه هللا تعالى–قال 
 ".ولم يحلف ،ق بينهمار   ف   بينة  

 ولم ُيحلَّف.
 .فحل  ق بينهما ولم ي  ر   ف   ة  ولم يكن له بين"

ولـم  ،تـهبينبكـم بهـا للمـدعي ح   منهمـا بينـة   وأقـا  لـل واحـدٍ  ،في يد رجل فـأنكر عى دابة  ومن اد
 ،لمـدعيأمر باسـتما  بينـة ا -صلى هللا عليه وسلم-ألن النبي  ؛لتفت إلى بينة المدعى عليهي  

 ".لكهولدت في م   :نها له أو قالتأشهدت بينة المدعي  وسواء   ،ويمين المدعى عليه
 طالب:.......

 المدعي." نهاأشهدت بينة المدعي  وسواء  "
 طالب:.......

 المدعي. ،ال ال
ك م بها للمدعي ببينته، وأ لغيت بينة المدعى عليه.  طالب: هو اآلن ح 

هدي  :ويلزم أن يقول: ولدد  يدي كلا دا أو ال ملدزم، أو يكفدي أن يقدول ،يأتي لك بالتفصيل أن الزم
 له؟

 طالب: زيادة تفصيل.
 شد د  أن دا لده أو ُول دد  وكذلك ال ُمنظر إلد  ييندة المددع  عليده  دوا    ،-مدعيال–زيادة تفصيل 

 .يي كلاه
ت فـي ها له نتجـوأقا  اآلخر البينة أن ،ولو لانت الدابة في أيديهما فأقا  أحدهما البينة أنها له"

 حـدٍ كل واولانت اليمين ل ،علت بينهما نصفينوج   ،ولانا لمن ال بينة لهما ،ملكه سقطت البينات
ه ال ولو لانت الدابـة فـي يـد هيرهمـا واعتـر  أنـ ،منهما على اآلخر في النصف المحكو  له به

  ليه.مت إل   قر  بينهما فمن قر  صاحبه حلف وس  ا أ  أنها ألحدهما وال يعرفه عين  و  ،يملكها
لخصـم ل اعـا ج  قـر لـه بهـا حاضـر  ن لـان الم  إف ،بها لغيره فأقر   عاها رجل  فاد   لان في يده دار   نوإ

 .حضر ولان الغائب على خصومته متى ،حكم له بها ولانت للمدعي بينة   ،افيها وإن لان هائب  
وادعـى الكـافر  ،افـادعى المسـلم أن أبـاه مـات مسـلم   ،اا ولافر  ف ولدين مسلم  وخل   ولو مات رجل  

أن  كـافر معتـر   ألن المسلم باعترافه بـأخوة ال ؛فالقول قول الكافر مع يمينه ،اأن أباه مات لافر  
بأخوتـه لـان الميـرا   ولم تكن بينـة   ،وإن لم يعتر  بأخوة الكافر ،ا إلسالمها مدعي  أباه لان لافر  
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 3 معال  الشيخ عبد الكريم اخلضري

أنه  وأقا  المسلم بينة   ،اأن أباه مات لافر   وإن أقا  الكافر بينة   ،لتساوي أيديهما ؛بينهما نصفين
 ولان لمن ال بينة لهما. ،ا سقطت البينتانمات مسلم  

  ن اإلسـالأل  ؛كم بـالميرا  للمسـلما ح  نعرفه مسلم   :وقال شاهدان ،انعرفه لافر   :ال شاهدانوإن ق
 يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم.

وقــال  ،هـم مـات ابنـي فورهتـه ،ماتـت قبـل ابنـي فورهناهـا :فقـال زوجهـا ،وابنهـا ولـو ماتـت امـرأة  
ل دعـوى منهمـا علـى إبطـا حلف لل واحدٍ  ، بينةوال تهاهم ماتت فوره ،مات ابنها فورهته :أخوها
 وميرا  المرأة ألخيها وزوجها نصفين. ،ولان ميرا  االبن ألبيه ،صاحبه

مـن  آخـر أنـه أخـذ وشهد آخران على رجلٍ  ،األف   أنه أخذ من صبي ٍ  ولو شهد شاهدان على رجلٍ 
شـهد لـم ت لـل بينـةٍ  طالـب أحـدهما بـاأللف إال أن تكـون ا لـان علـى ولـي الصـبي أن ي  الصبي ألف  

 .فيأخذ الولي األلفين ،باأللف التي شهدت بها األخرى 
ه منهمـا أنـه أخـو صـاحب فذلر لل واحـدٍ  ،رض الحرب مسلمينأولو أن رجلين حربيين جاءا من 

 ".أخوين ولو لانا جعلناهما
 دعيا.اولو كانا  بي ا ي

 طالب: عندي: ولولانا سبب ا.
  بي ا.

ن أدقهما إال لـم يصـ منهما لمعتقه إذا عتقا فميرا  لل واحدٍ ك بعد أن أ  ا فادعيا ذلسبي  ولو لانا "
ن منهمـا مـ   لل واحـدٍ ور  في   ،فيثبت النسب بها ،من المسلمين يقو  بما ادعياه من األخوة بينة  

 أخيه.
م كـح   ،ه لـهمنهما ما فـي البيـت أنـ فادعى لل واحدٍ  ،وإذا لان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا

 ".ان يصلح للرجال للرجلبما ل
 أنه له أو ورثه.

أو  نـه لـهمنهمـا مـا فـي البيـت أ فـادعى لـل واحـدٍ  ،وإذا لان الزوجان في البيت فافترقـا أو ماتـا"
أن  ومـا لـان يصـلح ،مـا لـان يصـلح للنسـاء للمـرأةبو  ،كم بما لان يصـلح للرجـال للرجـلح   ورهه

 يكون لهما فهو بينهما نصفين.
قـول ل ؛هلـم يأخـذ منـه مقـدار حق  ـ ،لـه وقـدر علـى مـالٍ  ،فمنعـه منـه حـ    ومن لان له على أحـدٍ 

هللا و ،«وال تخـن مــن خانــك ،األمانـة إلــى مـن ائتمنــك أد   »: -صــلى هللا عليـه وســلم-رسـول هللا 
 أعلم".

 الل م صل   و لم عل  عبدك ور ولك كحمد وعل  آله وصحبه أجمعين.
 طالب:.......
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 ؟كاذا
 طالب:.......

 عندكم؟كاذا  بي ا يادعيا،  ولو كانا
 طالب:.......

 خطأ ال ُملتفت إليه.
ه الحمد هلل رب العالمين، وصل  هللا و لم وبارك عل  عبده ور وله نبينا كحمد وعل  آله وأصحاب

 أجمعين، أكا بعد....
مدد  جالاتدداب كددر كددرار ا، والدددعاو   "كتــاب الــدعاوى والبينــات": -رحمدده هللا تعددال –ييقددول المفلددف 

عدددو ، وي دددوز يي دددا الددددعاو  والددددعاوئ، وكدددذلك يدددي نظددداوره: كالصدددحار  والصدددحارئ، والفتددداو  د
 .والفتاوئ 

 ُجمعا كا كصحرا  وبالفعالي والفعال  
 .كا منت ي باأللف وُي م  بالفعالي وبالفعال 

 وهو الطلب، ،وأصل ا كن الدعا  ،الدعاو  جم  دعو   والبينات" -أو الدعاوي -"كتاب الدعاوى 
 ا ويدعي ،دعي أو الدعو  طلب المدعي عين ا أو دمن ا لنفسه وهو ييد غيره، عين تاون ييد زيدوالم

يعندي  ،ويدعيه عمدرو وهدو ييدد غيدره المددع  بده ييدد غيدر المددعي ،عمرو كثال ، دمن يي ذكة زيد
 أو كمدا ييدل: كدن إذا تدرك ،ييد المدع  عليه، والمدعي كن مدعي شيئ ا لنفسه كما هو يي مد غيره

ت أو كدن إذا  دكُتر ك أو  كت ُ ك ت عنه، والمدع  عليه كن ييده العين أو كن إذا ترك لم ُمترك 
 .لم ُيسكت عنه
 طالب:.......

 مدعي، ثم مترك، ثم ُيطاَلب؛ ألنه شغل المدع  عليه، وشغل القضا . كدعي   هيعني يي
 طالب:.......

أو أن الحكم لن يكون كن صدالحه  ،ترك يعني إذا غلب عل  الظن أن القضية ليست كن صالحه
 هذه تاون دعو  ثانية غير األول . ،يترك، يلم ُمترك
 طالب:.......

 .كا هي يدعو  واحدة ،تصير أكثر كن دعو  
 طالب: عين.

 عيٌن ييد شخص أو ييد الشخصين؟ 
 طالب:.......

 كلٌّ مدعي عل  صاحبه. ،ييد الشخصين هذه أكثر كن دعو  
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 5 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

 وهدي يدي الغالدب أو األصدل ،وأيواهدا الشد ود ،هي: كا ُمبين الحق ويوضدحهو  ،جم  يينة "البينات"
وهدددو  ،كددد  األضدددعف الدددذئ ليسدددت ييدددده العدددين ،أن الشددد ود البيندددة بالشددد ود تادددون ييدددد األضدددعف

رة ال، لادن للقدد ،-جدلَّ وعدال–وليس ذلك ا ت انة  باليمين أو بداهلل  ،المدعي، واليمين وهي أضعف
الدددذئ ييدددده العدددين  ،-اليمدددين–لشددد ود، وتادددون يدددي ال اندددب األيدددو  بخدددال  ا ،علي دددا كدددن كدددل أحدددد

هم الدعـى أنـاس  أمـوال أنـاٍس لو ي عطى الناس بدعوا»المدع  عليه، واألصل حدمث اين عبدا  
عليدده الصدددالة –وحكددم النبددي  «هم، ولكــن البينـــة علــى المــدعي واليمـــين علــى مــن أنكـــرودمــاء
 باليمين ك  الشاهد. -والسالم
الطُّدرق ين القيم يي كتابه )اليحكموا بالقراون، و  ،يي البينا  التي تثبت ي ا الحقوق    بعض موتو َّ 

 الحكمية( تفاصيل وتفاري  وأنواع كن البينا  يي الغالب ال ُتوجد عند غيره.
أو الشاهد واليمين، وكض  تفصديل  ،عل  كل حال األصل البينة واليمين، البينة التي هي الش ود

 ذا.تقدم كل ه ،كن أربعة أو ثالثة أو اثنين أو واحد أو اكرأة أو عبد أو أكة كا ُيطلب كن الش ود
 كت  ُيطلب الثالثة؟ 

 طالب:.......
 ال المرأتين يي حكم الواحد.

 طالب:.......
  ويددد ُعددر   بضدددها يددي حدددمث يبيصددة حتدد  يقددوم ثالثددٌة كددن ذوئ الح  دد ،نعددم كددن ادعدد  الحاجددة
 ايته جاوحة، وأكا البقية يمعروية.ن يالن ا أصإيش دون أو يقولون: 

يينة  هيي كا" كن له بينةتولم  ،فأنكرته ومن ادعى زوجية امرأةٍ : "-رحمه هللا تعال –يال المفلف 
 عل  أن ا زوجته، ويالت: هذا ليس يزوجي.

 .ألنه ال دليل عل  دعواه، واألصل عدم النااح ؛"ق بينهمار   كن له بينة ف  تولم "
 هو كدان ييدلدجددو ؟ ال، ُيحلَّدف  ه، ييداكدا الفاوددة كدن التحليدف وهدو ُيفدرَّق يين مد هألند ؛"فحل ـولم ي  "

 "ولم ي حل ف".احتمال أن ُيحكم ي ا له 
هددذا راكددب علدد  حمددار ي ددا  شددخٌص يقددول: الحمددار لددي،  "فــي يــد رجــل فــأنكر ومــن ادعــى دابــة  "

ا  .يأنار الراكب، يال: أيد 
 طالب:....... 

 نحل ا؟   كيف
 ..طالب:.....

 كا يحتاج إل  تحليف.
 طالب:.......

 من؟أ
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 طالب:.......
 كا يال: ُيحلَّف. "لم ي حل ف"

 طالب:.......
مشدكلة يلو كل إنسان اُدعي عليه نقول له: احلدف  ،يينة هكالهما ال يحلف؛ ألنه كا يي ،كا تحلف

 بعد.
 طالب:.......

 النااح. ، والمرأة األصل أن ا عدمنه كدع  كالهما ال ُيحلَّف، لان لم ُيحلَّف الرجل؛ أل ،وال الراكب
 طالب:.......

 والمدعي.
 طالب:.......

 هو يال: ُيحلَّف، تقول: األصل اليمين؟
 طالب:.......
ينة وال يعقد أصال ، يال حاجة إل   هكا يي هالمرأة كع ا األصل أن ،وال عنده يينة ،اكادام هذا كدعي  

ا، لو أتي يبينة أو يينة يعن د ا،ئ  ي نصف يينة أو شيحلف أيد  ار صدكدن البيندا  غيدر المقبولدة  انوع 
"ولــم نادداح، يدال:  هشدي  أصدال ، وكع ددا األصدل كدا ييد هيدي كقايلدة طلدب اليمددين كن دا، لادن كدا ييدد

لدن  بصدد أن ُيحضر يينا  وي  ل، وأيل األحوال لنفي هذه حلفوه، لادن كدادام ألنه كدع   ؛ي حل ف"
 حلف.ُيحكم له بشي  ال داعي إل  ال

 ي ل نذهب وتركتني،كثاله: أنت ادعيت علي بماوة ريال، أيرضتك كاوة ريال، ثم بعد ذلك ذهبت 
أحدد،  هئ مددورك وأندت المددعي؟ كدا ييدذوأنا ُكنار أصال  كا عنددئ لدك شدي ، كدن الد نبحث عنك،

 لك أن ُتطالبني وتسحبني بالشرطة.يلان لو أنا ذهبت 
 طالب:.......

 البينة. اعلي  ةالمدعيدعية علي ا البينة، يالمهي ادعت أنه زوج ا 
 طالب:.......

 تحضر البينة األصل العدم.       
 المدعي والمدع  عليه." منهما وأقا  لل واحدٍ  ،في يد رجل فأنكر ومن ادعى دابة  "
بده يندة، وجانلمداذا؟ ألنده هدو المطالدب بالب "ينتـهبكـم بهـا للمـدعي بح   ،منهما بينـة   وأقا  لل واحدٍ "

هددل يددي حقدده كطالبددة يبينددة؟ عليدده اليمددين، كددادام  ،ييحتدداج إلدد  يينددة، لاددن المدددع  عليدده ،عفأضدد
بعدها شي ، ادع  يأحضر البينة كدا ورا   هكا يي ،المدعي أحضر يينته ُحام يي القضية وانت ت

 ،إال لو ادع  المدع  عليه دعو  ثانية، يُيقام دعو  غير هذه التي انت ت ي دذا الحدد ،ذلك شي 
   يأحضر البينة ُحام له بالمدع  به.  ادع
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 7 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

 ألنه غير كطالب يبينة أصال . ؛"لتفت إلى بينة المدعى عليهولم ي  "
 طالب:.......

 البينة عل  المدعي، وأحضر يينة. ،لان ا انت ت القضية
 طالب:.......

 من؟أ
 طالب:.......

ذا إإال  ،ترضة يي ثقا  عددوليعني المسألة كف "بينتهبكم بها للمدعي ح  يقول المفلف: " انظر كا
ادعددوا خددال  ذلددك، إذا جددا  المدددع  عليدده يبينددة ويددالوا: نعددم كانددت للمدددعي، ثددم اشددتراها المدددع  

 ودعو  ثانية. ،هذه يينة أخر   ،عليه
 طالب:.......

ا يعندي كثددل كدا ُيقددال يددي الدراوئ، الددراوئ إذا يددال أحدد األومددة: يدالن ثقددة، ويددال ا خدر ضددعيف، يلندد
ر، يفسَّ  للُمضع  ف ل: أوال ارح: يس   م، لادن إذا يدال المعدد   نده ندا أدرئ أر ُجرحه بما يقتضي القددح ُيدد  

و ددقطت عدالتدده، لاندده تدداب بعددد ذلددك كدددة طويلددة،  ،كددرة  كددن المددرا  شددرب الخمددر وجرحددوه ي ددذا
ل، ال ددارح حكددم بشددي   يعريدده  وحُسددنت توبتدده، وصددلحت أكددوره؛ ألندده إذا حكددم بشددي   يعريدده المعددد  

ل، ثم نفاهال   لده كا مفثر، يُيقدم يوله كثل كا هنا إذا ادع  المددعي وأحضدر ييندة  علد  دعدو  ،معد  
م؛ ألن القضية ي ذا تنت ي، لان لو يال المددع  عليده ك هدذه وأتد  يبيندة  تشد د بأنده اكتلد ،ي و ُكقدَّ

 العين بعد كلك األول.
 طالب:.......

 ال انب ك  البينة تاون أيو .قوة يألن جانبه أيو ،  ؛تنقضه هذا غير، نعم
 عليه المفلف.  ئ كشعل  كل حال هذا الذ

ل دد  أو يالدت: هدذه الدابدة لفدالن وُ  ،هدذه العدين لفدالن يقد " نهـا لـهأشهدت بينـة المـدعي  وسواء  "
ويشدد دون أن هددذه النايددة لفددالن  ،يددي كلادده، وحصددل يضددايا يددي المحدداكم أندده يددأتي المدددعي يبينددة

لاه، وترب يدد يش دون، ثم ُتبطل هذه البيندة ولدو كدانوا كدن أوثدق الندا  و  ،ت يي حوزتهُنت  ت يي ك 
، حصدددل بقدددول المددددعي: إن كاندددت نايدددة ي دددي لددده، صدددار  أكثدددر كدددن يضدددية حصدددلت ي دددذه  جمدددال 

 هفال  ثقا  كيف يكون هذا؟ ،الصورة
 طالب:.......

دئ، وصريت علي ا ول د  يي كلاي، وربيت ا وترعرعت عن ،يقصد هذه التي يين أمدم م هذه نايتي
وكن  نين، وُتبطل الدعو  بالبينا  بكلمة واحدة؛ ألن هذه األكور القطعية ال ُيقايل ا أكور ظنية، 

لن مبلغ إلد  حدد القطد ، يلمدا ييش ادة الشاهد ك ما يلغ كن العدالة، والشاهد ك ما يلغ كن التوثيق 
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نن وثقة عند ال مي   كن الخطدأ والنسديان؟ لديس  اكعصوك   ا ل يعني أن كالا  ينقول: كالك ن م السُّ
 .اكعصوك  

 طيددب إذا ادعدد  أندده أعددار يالن ددا حمدداره، وادعدد  لاندده راده عليدده، وأتدد  يبينددة أندده رد الحمددار علدد 
ُيقددال يعنددي كدداذا صدداحبه، وهددم يددي أثنددا  الاددالم ن ددق الحمددار كددن ييددت يددالن هددذا المدددع  عليدده، 

بالمحسو دددا  يطعدددي، الُمددددرك بدددالحوا   المددددرك ،الحمدددار أوثدددق كدددن الثقدددا ؟ هدددذه أكدددور يطعيدددة
   يطعي.

د يي حكم القطعيا  الخبر المتواتر الذئ منقله كن العدول الثقا  كا مبلغون كدن العدد ،ويي حكمه
بحيدددث ال يحتمدددل تواطدددفهم علددد  الادددذب؛ ولدددذلام جدددا  التعبيدددر عدددن كثدددل هدددذه األخبدددار القطعيدددة 

ـَف َفَعـَل َرب ـ}وجدا  يدي القدرآن  ،بالرؤية، ياأنه يي القطعية كالمشاهد ـحَ َأَلـم  َتـَر َلي   {اب  ال ف يـل  َك ب َأص 
ــَل رَ } .؟ كددا رأ -عليدده الصددالة والسددالم -رأ  الر ددول لهدد[ 1]الفيــل: ــَف َفَع ــَر َلي  ــم  َت ــاَأَل ــَك ب َع  {دٍ ب 
لاندده يلغدده بطريدق  كتددواتر يطعددي يدي حكددم المشدداهد  ،-عليدده الصددالة والسدالم–كدا رأ   [6]الفجــر:

 يي القطعية.
بعضدد م ذكددر أن كددن لددم مددَر المناددر بعيندده ال  -وهددذه أظددن ذكرت ددا أكثددر كددن كددرة-ولددذلك بعضدد م 

ــره مــن رأى مــنكم منكــر ا فل»يددال:  -عليدده الصددالة والسددالم–ُمناددره وال ملزكدده إنادداره؛ ألن النبددي  ي غي
 .«بيده

 طالب:.......
 القطعيا  غير.

ددكددان ال يغتسددل إال إذا رأ  المددا ، طيددب إذا يددالُمحتلم  «إذا هــي رأت المــاء ،نعــم»طيددب  كددا  اكفيف 
 كا رأ  الما ؟ ألنه يغتسل

 طالب:.......
يدي ظدالم يغتسدل  هُكبصر لاند ،أو يي ظالم كالمروي كثل العين بالضب  كا يختلف، وإال يلنا:...

 كا يغتسل؟ يغتسل؛ ألنه أكر كقطوع به.أم 
 طالب:.......

م عليه الغسل بأئ و يلة  حصلت لو أخبدره ثقدة احدتليوجود الما  إذا تيقن كن  ،هذا أكر كقطوع به
 ،ائ  وكأنده كدا رأ  شدي ،المالبدس إلد  كحدل الغسديل وريعدتوجا   المرأة  ،وخل  كالبسه أثنا  النوم

 والمرأة أخبرته بما يي ا، ملزكه.
 طالب:.......

 ؟كاذا
 طالب:.......

 م به.ياال تفاضة حكٌم ُيحك ،ال يصير إشارة إذا ا تفاض
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 طالب:.......
ألن هذا يدر زاودد  دوا   كاندت كدن ج دة المددعي أو المددع  عليده، يالدت: لده واكتفدت يدذلك، ا ن 

 نحن كا يبلنا يينة المدع  عليه.
 طالب:.......

لاه؟  والمدعي لو يال: له و كت، نقول: ال ُيد أن تقول: نت ت يي ك 
 طالب:.......

 كالهما ال يحتاج إل  هذا. ،ال يرق يمدع  عليه أنا أيول:  وا   كانت للمدعي أو ال
 طالب:.......

 مدعي يدعو  أخر ؟
 طالب:.......

 لان كا تنت ي هذه. ،ال
 طالب:.......

مدد  دذا كعلدوم يدي الحكدم السدايق، لدو جدا  ب ديهذا إبطال للحكم األول، إبطال يال جدمد، وإال  ،ال
 هي ُرد  كن األصل. ،تكا ُتقبل؛ ألنه أحضرها يي ويت ا وال ُيبل لعل ا

 طالب:.......
 يي كسألتنا كسموحة.

 طالب:.......
، نعددم عري ددا القاضددي وال حكددم ي ددا، لاددن لددو ُحاددم عليدده، ثددم وجددد يينددة ،لان ددا كوجددودة وُرد نعددم، 
 تثبت.

 طالب:.......
 ييه؟كاذا 

 طالب:.......
دددد كثدددل هدددذا الندددوع كدددن القضدددا  ،بحيثيدددا   أخدددر  نعدددم،  إلددد  األعدددداد ال اولدددة كدددن لمدددا احتدددي   ،وُوج 

الشدددروا كدددا يمكدددن أن تتحقدددق يديدددة يدددي ال ميددد ، يصددداروا  ،القضددداة، وكعلدددوٌم أنددده كددد  كثدددرة العددددد
ن اال دددتئنا  لفدددالن ويدددالن ويدددالن إال يقولدددون:  ميحتددداطون لقضدددايا الندددا  كدددن كثدددرة هدددفال ....ه

 لل مي .كا يمكن أن ُيقال كثل هذا،  نوا خرون ال يحتاجون ،ويالن؛ لعدم أهليت م
 كعن  يي أمدم ما؟  كا "ولو لانت الدابة في أيديهما" يال:

 طالب:.......
 دابة واحدة ييد اثنين؟ 

 طالب:.......
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ددمنعددم كددل واحددد ييددده خطددا دد ا، أو تاددون نوبددة يسددتعمل ا هددذا موك  يددون ، والنددا  يعر اثاني دد اوالثدداني موك 
 هذا.

يددد يددالن، إنمددا تاددون ييددده يرضدداه، لاددن لددو وال يضددر أن تاددون هددذه اللحظددة ي ،يقددول: إن ددا بأمدددم م
 كانت ييده يي موم، ثم ذكر أن ا عنده باألجرة، ي ذه دعو  ثانية تحتاج إل  يينة.  

ت فـي ها له نتجـوأقا  اآلخر البينة أن ،ولو لانت الدابة في أيديهما فأقا  أحدهما البينة أنها له"
 ُنت ت؟أم  ت هذا زاود عل  كا أدلت به البينة األول ، َنت "ملكه

 طالب:.......
 هي كضبوطة عندنا َنت ت، لان الصحيح بالنسبة للدواب ُنت  ت.

 طالب:.......
 ؟كاذا

 طالب:.......
 ُنت  ت.

 طالب:.......
 كا  معت.

 طالب:.......
 يعني أنت ت.
 طالب:.......

 هي ُنت ت. ،هنا الدابة المدع  ي ا ،ال
 طالب:.......

 ؟كاذا
 طالب:.......

 جمعا ، هذا نفس الشي . ، حت  ُتنت  الدابة ي يمةُنت ت ،المادة هذه ُتبن  للمفعول ،ال
 طالب:.......

 كثل كا تقول: كا  يالن، كن حيث اال تعمال دارج.
 طالب:.......

 خطأ؟أم يول بعض العاكة توي  يالن صح  ،يعني يول م ،وإذا يلت: كا  يالن
 طالب:.......

 لان إطالق....نعم، 
 ......طالب:.

ف َس }تويي يالن   .[42]الزمر: {َّللا   َيَتَوف ى اأَلن 
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 طالب:.......
َوف ى َّللا   َيَتـ}الذئ يقول: إن كعن  توي : ا توي  كا ُكتب له يي هذه الددنيا صدحيح، لادن األصدل 

ف َس  ـل َنا} ،[42]الزمر: {اأَلن  س    كثدل هدذا حتداجون إلدكدا ي ،األكدر ييده  دعة [61]األنعـا : {َتَوف ت ه  ر 
ئ يال: ُول د  عنده ورباها كن خمس  نين وهي عنده، ويصر  علي ا وُينفق ذالقول، كثل ذاك ال

 علي ا، ثم تبين أن ا ذكر ليست أنث .
ذا كدا راحدوا يفحصدون ا، يعريدون هد ،لو ييل: إن هدذه البيندة يالدت: إن دا نايدة يندا   علد  غلبدة الظدن

 ، ويركبددده وُيحضددر عليددده، وينفدددقذهاب دددا وإياب ددال متددردد يعريدددون أن هددذا ال يكددد ،وهدددم جيددران ،ال سددم
ا دييق  كا يحصوه يحعليه، لان   ليتبين. اص 

 طالب:.......
ن إال أنده نفد  أ ،لادن ييندت م  ُتقبدل؟ وهدو كدا عندده شدي  إال أنده يدال: ذكدر، كدا عندده ييندة ،كمكن

 تاون أنث .
 عن غيرها؟لان يي الش ادا  هل ُيطلب التحقيق والتدييق ييما يميزها 

 طالب: إذا احتيحج.
كدددا  طدددال ، وعلي دددا اجددداؤوا ي دددذه النايدددة ويعريون دددا يديدددة، وأن علي دددا و دددم   ،لادددن ا ن كدددا اختلطدددت

 زول، ويالوا: هذه الناية بصورت ا الراهنة نراها كنذ  نين عند يالن، هذه الناية يالوا.م
 طالب:.......

 ن ا ذكر؟إ، لان أيو  كن يوله: نعم
 طالب:.......

 ليسوا كن أهل م. ،ال
 ...للقضا  يي ا ك ال وكدخل، يإذا كان كما ُيحتمل يحتمل. ،عل  كل حال كثل هذه القضايا

ــديهما"يقددول:  ال كزيددة لواحددد  كن مددا علدد  ا خددر، وهددذا أحضددر يينددة، وهددذا أحضددر يينددة،  "فــي أي
 البينا  تساو ، يتسايطت.

لدك،  " يدي أمددم ما، ويدال: أحضدر شد ودك أن داولانا لمـن ال بينـة لهمـا ،انسقطت البينتأ  يقول: "
 يال: وهللا كا عندئ، يقول للثاني: أحضر ش ودك أن ا لك، يال: وهللا كا عندئ ش ود.

 لتساوي ما يي الدعو  والمدع  به. "علت بينهما نصفينوج  "
 طالب:.......

 أئ شي ؟
 طالب:.......

 ييد االثنين.األول  ييد واحدة، الثانية  ،ال هذه ييد واحد  كن ما
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الددعو   ،وعليده ا دم هدذا، وعليده ا دم هدذا ،طيدب كتداب ييدد طدالبي علدم "علت بينهمـا نصـفينوج  "
صورة كتعادلة، ُيقسم يين ما نصفين؟ ييدم ما وعليه ا م ما كما لو اشتركا ييه، والاتاب يي هذه ال

 ار، ويسمة اختيدار،هناك كا ُيسم  يسمة إجب ،لو ورثاه عن أيي ما ،كما هنا ،أو يي صورة اإلرث
دداألشد ُتبدداع  ، ُمبداع وتددوزع ييمتده،هددذا كدا ُيقسددم ،ا أو كدا يقددرب كدن التلدفيا  التدي تتلددف بالقسدمة تاك 

 وُيقسم ثمن ا، يإذا رضيا أن ُتذبح ويقتسمان لحم ا ياألكر ال يعدوهما.
 طالب:.......

 ؟كاذا
 طالب:.......
 هذا جا ...

 طالب:.......
 داود.

 طالب:.......
 كن باب الحيلة هذه، كا يصد ذلك.، نعم

 طالب:.......
 ليتم اإليرار. ؛كن باب الحيلة ،ال ال

 ."كن ما عل  ا خر يي النصف المحكوم له به وكانت اليمين لال واحد  "
 طالب:.......

دأكثر، ادعاه ثالثة كن ج ة، واثنا ال هو ييه إذا كان المدعي  ةكوجدود ا،ن كن ج دة، يكدون أخما  
 يال  كوجودة.هذه التفص

كن مدا علد  ا خدر يدي النصدف المحكدوم لده بده ولدو كاندت الدابدة يدي مدد  وكانت اليمين لال واحد  "
 " ثالث يي مد ثالث.غيرهما

 لادن كدا أدرئ  يدال: لواحدد  كدن االثندين،" اأنها ألحدهما وال يعرفه عين ـأو  ،واعتر  أنه ال يملكها"
 . اأم م
ــاأ  " ــر  بينهم ــف  ،ق ــر  صــاحبه حل ــفمــن ق ــهل   وس   ألن ك ددرد القرعددة أضددعف كددن البينددة، ؛"مت إلي

 يتحتاج إل  كا مدع ما كن اليمين.
 طالب:.......
 .ايكون شاهد  

 طالب:.......
 جز  كن البينة.
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فـأقر   جـل"فادعاهـا ر  ندوع هدذه الددعو ؟ كدا" فـأقر بهـا لغيـره فادعاها رجل   ،لان في يده دار   ذاوإ"
لمـدعي لولانـت  ،اوإن لـان هائب ـ ،عـل الخصـم فيهـاا ج  حاضـر   قـر لـه بهـان لـان الم  إفـ ،بها لغيره

ادعدد  دار ا،  ،صددورة هددذه المسددألة" ولــان الغائــب علــى خصــومته متــى حضــر ،حكــم لــه بهــا بينــة  
لفددالن الحاضددر أو الغاوددب، لزيددد حاضددر ا كددان أو  ،، ثددم يددال: وهللا الدددار كددا هددي لدديايصددار كدددعي  

 وُأكم لت اإلجرا ا  المتبعة يي كثل هذه القضية.صار هو الخصم،  اغاوب ا، إن كان حاضر  
إذا " ولان الغائب على خصـومته متـى حضـر ،حكم له بها ولانت للمدعي بينة   ،اوإن لان هائب  "

 حضر ُيقيم دعو  ويأخذها كمن هي ييده.
 ."اا ولافر  ف ولدين مسلم  وخل   ولو مات رجل  "

 طالب:.......
 ؟لان كن المدعي" ولانت للمدعي بينة"

 طالب:.......
 غاوب؟أم هذا الُمقر له هو حاضر 

 طالب:.......
 ...اإذا كان حاضر  
 طالب:.......

 ييحتاج إل  تاميل بالطرق المعروية عندنا. ،إذ ا البينة ليست كاكلة
 طالب:.......

 طر  ثالث........ غير 
كدن أجدل  "ااه مـات مسـلم  فادعى المسلم أن أب ،اا ولافر  ف ولدين مسلم  وخل   ولو مات رجل  "يقول: 
 اتحاد الدمن.   ؛أن مرث

بداه كدا  أهذا مدعي أنه كسلم ليحوز التركة، وادعد  الثداني أن " اوادعى الكافر أن أباه مات لافر  "
 كاير ا ليحوز التركة؛ ألنه ال إرث ك  اختال  الدمن. 

ــه" يددال: ــالقول قــول الكــافر مــع يمين ــأخوة الكــافر ؛ف ــه ب  لدديس ا يددال: هددذاكدد" ألن المســلم باعتراف
دهو كا  ،بصحيح ، اير  ؟ إذا كدان أيدوه كداير ا، إذا كدان األب كدااأٌخ لي، يال: أٌخ لي، وكت  يكدون أخ 

 وإال كن أمن جا  هذا الولد الااير؟
 طالب:.......

 ؟كاذا
 طالب:.......

 ا.الااير كا منفي أخوة المسلم، لان المسلم ُكقر وُكعتر  بالااير، كعناه أن أباه كان كاير  
 طالب:.......
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 كا هم ُمنايشون أن الولد ارتد. ،ال
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 يقتل. ألن المرتد ال ُيقر بصدد أنه
 طالب:.......

 كاير. ،كا له دخل هذا، كا له عالية ،ال
 ان لــافر  أن أبــاه لــا ألن المســلم باعترافــه بــأخوة الكــافر معتــر    ؛فــالقول قــول الكــافر مــع يمينــه"
 وأنه أ لم بعد ذلك. ،"ا إلسالمهدعي  م

 طالب:.......
 من؟أ

 طالب:.......
 ؟ا نيال لك كاذا 

 طالب:.......
 و يلة غير هذه؛ ألن كعه األصل. هالقول يول الااير، كا يي

ان كددا ضددمن ا لددو كدد" ألن المســلم باعترافــه بــأخوة الكــافر معتــر  ؛فــالقول قــول الكــافر مــع يمينــه"
   بالااير، وال يعر  أن كن الزم ذلك أن أباه كان كاير ا. يعر  الحكم أنه اعتر 

 طالب:.......
 "؟ا إلسالمها مدعي  لان لافر  "معتر   أن أباه كا هو يقول: 
 طالب:.......

، كعددرو  اعتددر  ي ددذا الادداير الولددد، وأيددوه كسددلم كددا  ،كددا يعددر  أندده الزم القددول، لاددن هددذا عدداكي 
لد  ي كسلم وجا ه هذا الولد الااير كدا مددرئ كداذا ملدزم ع: أيللوازم، كا كذب ُكعتر ، يقوليعر  ا

 اعتر  بحقيقة الحال. ،اعترايه؟ لان ال ملزم أن يعر 
 طالب:.......

 كادام له ولد كاير كعناه أنه كان كاير ا. ،ال
 طالب:.......

ا م  ألب كسددلُيددل: لددو تددزوج كددايرة، والولددد متبدد  أكدده، لاندده يددي الدددمن متبدد  خيددر أيويدده، إذا كددان ا ،ال
 تزوج، لان الزواج باطل، ي مي  كا مترتب عليه....و 

 طالب:.......
 ال تدخل الاتايية هنا. ،كا عندنا إشكال ،كا هي كتايية ،ال
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 طالب:.......
 ؟كاذا

 طالب:.......
م غير أهل الاتاب، أهل الاتاب ال تدخل م بمسألتنا؛ ألن ناداح الاتاييدة صدحيح، وولدد المسدلم كسدل

 حكم ا. اكاير  كا يكون 
 طالب:.......

ا يال مرث، وال ُمبق  عليهإلو يال:   ُيقتل، يدَّل دمنه. ،نه كاير صار كرتد 
 طالب:.......

 يي ا؟كاذا 
 طالب:.......

أخ  لددي بدديددال: لدديس " وإن لــم يعتــر  بــأخوة الكــافر ،ا إلســالمها مــدعي  لــان لــافر  "معتــر   أن أبــاه 
 أصال .

، "لتساوي أيديهما ؛الميرا  بينهما نصفينبأخوته لان  ولم تكن بينة  " ذا نة له، وهوال يي هذا كدع 
 وال يينة له. ع  كد
" ينتـانطت البسـق  أ  ا أنـه مـات مسـلم   وأقـا  المسـلم بينـة   ،اأن أباه مات لـافر   وإن أقا  الكافر بينة  "

 ."لمن ال بينة لهما اولان" ألن الدعاو  تساو  يتسايطت
 طالب:.......

 ؟كاذا
 ......طالب:.

 عل  األصل.
 طالب:.......

 أو ال يينة ل ذا وال يينة ل ذا بالتساوئ. ،لان هذا له يينة، وهذا له يينةنعم، 
 طالب:.......

هللا  نسدأل ،ارتدد بعدد أو ،هدو يبدل اإذا يالوا: كان كاير ا يأ لم صح، لان كان كسدلم ا ولدم مددرو نعم، 
 العايية.

 طالب:.......
الميرا  بـكـم ا ح  نعرفـه مسـلم   :وقال شاهدان ،انعرفه لافر   :إن قال شاهدانو يأتيك ا ن "كا انظر 
 هذا الذئ تقوله." ألن اإلسال  يطرأ على الكفر ؛للمسلم

ا يدي يدالوا: نعريده كداير ا يدي  دنة كدذا، ويدال شداهدان: نعريده ك" خ الشهود معـرفتهمإذا لم يؤر  " سدلم 
 جل أن ُيحكم للمتأخر. نة كذا، يبل أو بعد؛ حت  ُيحكم للمتأخر، كن أ
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  (1)نرررا لبيالررردعاوا واشررررت رتارررر اخلربررر  كترررا    
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أ ذا ال يطدر  د لده باإل دالم وبدالافر، لمداُشد "ألن اإلسـال  يطـرأ علـى الكفـر ؛كـم بـالميرا  للمسـلمح  "
 يال ي وز بقاؤه.  ،الافر عل  اإل الم؟ ألنه صار حينئذ  ر دة

ددشدد ود اإل ددالم كددا ذكددروا ت "خ الشــهود معــرفتهمإذا لــم يــؤر   ألن اإلســال  يطــرأ علــى الكفــر" ، ااريخ 
 ال يينة له. نوترج  إل  ك ،، وحينئذ  ُت  ل الحالاوش ود الافر كا ذكروا تاريخ  

 طالب:.......
 خالص انت   اإلشكال، المتأخر له الحكم.

 طالب:.......
 كمن أرَّخ.

 طالب:.......
 إذا ُحام به كن حاكم كسلم ُحام به. ،لان األحكام كبنية عل  الحكم
  ولك كحمد.الل م صل   و لم عل  عبدك ور 

  


